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I, certament, no és pas igual fer-se la
guerra sense declaració de guerra. La situa
do actual permet tota mena de negooia
cions, encara que aquestes negooiacions tin
guin un aire cómic, un regust de «chinoise
rie», quan tenen lloc mentre els soldats es
baten i es maten a la frontera.

de Ginebra treballa el món. Els
que malparlen de la. So
cietat de Nacions perqué té defectes són tan
ingenus com •Candide. Aquest oreja que vi
vim en el millor del mons: els pessimistes
Opinen que aquest és el pitjor deis planetes
habitats. Pero segurament no han pensat
ni •un minut que des d'abans de la Revolu
ció Francesa, Europa ha viscut d'unes guan
tes frases i formules que han prosperat unen
tre han estat útils i gráoies a les quals,
gairebé tot el món civilitzat, havia arribat
a
la major edat en política. Contra el re
torn al primitivisme polític a favor del qual
treballen les reaccions, contra el retorn de
l'esclavitud, aspiració dels industrials po
bres d'espera o de capital, actua l'esperit de

*

una

en

uns

una

com

una

una

pes, els

seus estralls són mctssa visibles i de
molt mal dissimular. Després hi ha encara
els rerassagats, i aixi veiem com de tant en
tant encara hi ha alguns rebrots de moder
nisme, per sort cada dia més esclarissats i
en

edificis de poca importancia.

rs també

una

sort que el modernisme

quitectbnic siesmercés,

ar

en gran
part, sobre
materials, de mala qualitat, gendalment
postissos i sobreafegits; no foren la totali

tat ni molt menys deis seus conreaclors
que

dediquessin al modernisme de pedra pi
cada. Aixi hem vist com, d'uns quants anys
enca, desapareixia molta ornamentació pel
simple procediment de gratar-la. Perb res
ten encara moltes cases que
beneficiarien
d'una neteja que deixés llurs facanes una
mica més llises. En restarien, no obstant,
unes guantes més
que, tetes amb tot luxe,
no
tenen altra solució de dignificació que
llur aterrament total.
Perb vist que ben poes propietaris són ca
Pacos d'una abnegació semblant, el millor
remei, almenys el que és més facil de se
guir, és el d'ofegar el mal amb Pabundan
cia del bé, és a dir, que les noves construc
cions no tinguin cap asPiració a la genera
litat ni a l'espeterrament i llurs arquitectes
pensin que no hi ha res tan comprometedor
ni tan caduc com l'ornamentació.
Diuen també que el mateix Clemenceau
resta encisat clava5t els exemplars d'arqui
es

fill de l'esperit de Gi
guerra entre Xina i

Rússia. Amb el pretext, probablement real,
que els funcionaris russos del ferrocarril
oriental xinés feien propaganda soviética, el
Govern de Nanquín va empresonar-los.
Rússia s'ho va pendre com una violació d'un
coriveni internacional, i va respondre amb
una actitud de protesta que era la defensa de
totes les potencies europees interessades en el
respecte deis tractats, perd en lloc d'una ges
tió diplomática va recorrer a un ultimátum i
va intentar una operació de cástig, una
veritable guerra en petit. Quan aquesta
guerra semblava que anava a pendre certes
proporcions el Govern de Nanquín, o el seu
intermediani el de Manxúria ha capitdlat.
Després el Govern »Inés ha fet correr que
no
és cert que Xina s'hagi .sotmés a les
exigéncies de Moscou i que els Soviets han
fet circular aquest rumor perqué son ells
que han capitulat i que estan decidits a
abandonar la propaganda bolxevista a Xina.
De fet, sembla que el Govern xinés s'ha
espantat. La pressió militar russa s'anava
accentuant. El Govern de Nanquín i el seu
dependent de Mukden han proposat la in
tervenció en l'afer d'una tercera potencia,
proposioió que els Soviets han rebutjat per.
quévolen cobrar-se els interessos de l'afer,
el prestigi militar i diplomado.
Poddern aquí estendre'ns en considera
cions sobre la dificultat de destruir la aria

gués emés
opinió molt diferent.
Quan Clemenceau visita Barcelona, el
modernismo Izo havia envait tot, infestat
tot. Ens l'haviem agafat amb aquel! entu
siasme amb qué tan sovint són agafades
les pitjors modes. I
aquesta matéria,
volem dir l'arquitectura, una moda poca
solta fa
estralls terribles, no sois per
qué
arquitectura dolenta dura. tant de
temps
de bona, sinó també perqué,
per
pila de condicions materials de gran

•sigui Pesperit de Ginebra amagat sota
barba patriarcal,
cabellera de na
turista i
vernts de socialisme,
o

una

una

un

un

so

cialisme reformista capaç de resistir tota
mena de °limes.
Sovint s'acusa a Albert Thomas d'haver
oblidat rnassa fácilment la doctrina socia
lista. Cal, pero, tenia- en
que la
majoria deis Estats adheritscompte
a
aquesta or
ganització no viuen en régim socialista i
que és necessari que el president se
sápiga
vinclar com un jonc. No es pot fijar mas
sa prim
i sobretot si l'obra és
bona.
Quan Veieu Albert Thomas per
primera
vegada us dona la impressió d'un horno que
en porta una de cap. I no us
erreu:
home viu per a la B. I. T, la sevaaquest
M. Thomas és un home d'empresa obra.
1 la
seva empresa es la B. I. T. I
actualment
aquesta empresa passa el mateix perill que
la S. D. N. Passa el perill de la
ducció i si el mercat internacionalsuperpro
no con
sum el seu .producte podria
convertir-se en
un organisme sense
vida.
Cada any s'aproven en la
Conferencia de
la B. I. T. unes Ileis del treball
per a tots
els paises del m6n que després els
governs
han de presentar en Ilurs parlaments
per.
quéles ratifiquin i les posin en vigor. Perb
aquestes ratificacions es fan amb tan gran
lentitud que fa pensar que la IB. I. T. pro
duirá •massa per Pestat actual del món.
I Albert Thomas, que está decidit a
que
la seva empresa no fracassi, de tant en tant
agafa la maleta plena de prospectes de
propaganda i va a fer l'elogi de la seva mer
caderia per aquests mons de Déu. I aixt
ha
arribat a Barcelona. Fa vuit mesos va ser
aquí i gairebé ningt1 se'n va adonar. A la
conferencia que va donar el Foment del Tre
ball Nacional hi van assistir poques
perso
•

-

tectura antige qul,losse,eix_j2arcilerts, Sprj
en
tertim encara, d'aquests exemplars, per

ter

paper davant qualsevol vi
intefligent. I, sota 'aquest aspecte,
potser fem cada dia
més bon paper per
qué es va afinant el respecte envers aquells
edificis i cada dia són más apreciats i menys
ben tolerades les profanacions... la qual
vol dir que no se'n facin, encara que
sigui —ho volern suposar amb la millor
a

no

sitant

un

mal

un

co

sa no

aquest homenatge?

Que

el senyor Marsillach, per fi! ha pu
blicat un article a A B C, en el qual parla
bé de Barcelona.

D'aixb, naturalrnent, ja fa uns quants
seva visita datés de menys anys,
no és pes gaire probable que el Tigre ha

*

Ginebra.
El pacte Kellogg fet al marge de la Sooie
ha evitat

vat

anys. Si la

ciutat que ha vist violentes
manifestaoions de la guerra social ha tin
gut l'honor d'escoltar la paraula autoritzada
del director del B. I. T., Albert

L'esperit

nebra,

Barcelona i havta cornentat l'arquitectura
moderna de la ciutat qualificant-la de la
vergonya d'EuroPa.

Barcelona,

eterns criticaires

Nacions, pero

organitzant

Un misten i explicat

una

*

Sanitat i arqueologia

merescut

Un grup de ciutadans de Barcelona está
un homenatge al senyor Adolf
Marsillac.h.
La noticia dita així, de moment, causa
una
certa sorpresa. ?Qué dimoni ha moti

En pocs deis articles necrolbgics que
aquests darrers des han estat dedicats a
Clemenceau, per la premsa barcelonina, hem
vist esmentat que el Tigre havia estat a

perills.

dustrials.

tat de

Homenatge

ARQUITECTURA

clarés la guerra seria responsable d'haver
trencat un pacte, responsabilitat plena de

a

dijous blocs MIRADOR INDISCRET

Els

Barcelona

a

cap del món vell, de Mukden
a
Barcelona, l'espera de Ginebra ha insu
flat durant aquesta setmana la bona parau
la de l'arbitratge, la idea que pretén gover
llar el m6n. I n'entre les grans potencies
aconsellen als governs de Moscou i Nan
quín que respectin els compromisos del Pac
te Kellogg, el director del Bureau Internacio
nal del .Treball, Albert Thomas, ia parlat
als barcelonins de l'obra d'aquesta branca
de la Societat de les Nacions que eh l diri
geix i que funda tota la seva acoló en les
idees d'arbitratge a fi d'evitar les Iluites in

i

-

No s'hi Val a riure's deis
xinesos. Mitja Europa és
plena de "chinoiseries".

L'Adriá Gual ha estrenat una comedia i
ha plogut. La Naturalesa es va limitar
a complir la tradició engegant un
temporal
com una casa el dia que va tenir lloc la lec
tura de l'obra. Pero el vespre de l'estrena,
res, ni una gota d'aigua.
Qué havia passat?
Es molt ciar. Seunbla comprovat que Sant
Pere és un enemic personal de l'Adriá Gual.
De manera que va descobrir que per fer-li
la guitza amb tota eficacia era Inés reco
manable de deixar-lo estrenar amb tata
no

itineraris.

?Pesaran prou la bona voluntat deis Amics
de l'Art Vell i l'opinió deis ciutadans sensi
bles per itnpedir-ho?

Indelicadesa

Un fragrnent escollit
Catalunya Social:

El senyor Jaume Borras és un borne que
está acostumat a imenjar molt. Aixt és que,
segons on can, el gran actor té molts tre
balls a no quedar-se amb gana. Aixb és
el que li va ocórrer darrerament en una fon
da de Banyoles. En Jaumet, perO, no se'n
va saber aconsolar.
Es va ficar a la cuina
i després de remenar moltes cassoles es va
menjar el sopar destinat als gossos.
L'endemá, naturalment, tots els gossos
de Banyoles, encara no veien En Borras,
es posaven a !ladrar com uns esperitats.

Autocrítica ?
Ambrosi Carrion contenga la seva crítica
de La Mentidera, Púltim éxit d'Adriá Gual
hi ha Patenuant, pero, que és escrita
durant la convalescéncia
amb aquesta
—

—

acuitat

:

«Pero aquesta «mentidera» no respon pas,
cola deuria, al qualificatiu amb
qué l'autor
la bateja. Més que una mentidera, és pu
rament una imaginativa. Crea fictíciament
un
/non imaginani al seu entorn, arrosse
gada per la propia fantasia.»
.El dia abans, el proni Mida Gua' havia

fetTed"se-gilents mandestacions
de la

seva

obra

proposit

:

«Enfondeixo, pero, dintre l'anima de la
protagonista. Aquesta és
tipus dé dona
imaginativa, exaltada, víctima inconscient
un

de l'arnbient que envolta la seva vida.»
Ambrosi Carrion ha descobert aproxima
dament la pólvora.

Classe

amena

El fet ocorregué a classe de Patologia ge
de la nostra Facultat de Medicina.
en Púltim banc •movia
gresca, i ja se
sap que el Dr. Oliver té una acreditada
fama de serietat i de no estar per orgues.
«A ver usted... en el último
banco
va
dir el Dr. Oliver, senyalant algú,
i molt enfadat.
Levántese y márchese.»
A aquesta invitació tots el alumnas de
Púltim banc s'aixecaren
esperançats
amb unanimitat absoluta.

neral,
Algú

—

Manxúria

política

de prestigi. Aquesta tác
que denunciada per tot el món
especialment per l'esperit de Ginebra,
plena de perills. Hi ha el risc que el está
país
al qual es tracta d'humiliar es revifi i es
deoideixi també a fer una política de pres
tigi. I en aquest cas és la guerra. Aquest
ha estat el mal exemple de Rússia, pero és
difícil de fer cap mena de retret als Soviets
Pendema d'una victoria oom la que ha ob
tingut Mr. Snowden a La Haia fent una
política de prestigi i de cops de puny sobre
la taula.
Actualment és impossible saber exacta
ment l'estat del conflicte entre Rússia
i
Xina. Tant els xinesos com els Soviets do
minen la diplomacia estil asiátic i, per una
<tchinoiserie» mes o menys, sembla que no
arribaran a l'irreparable, grades al pacte
Kellogg i a la por que el país que de
de fer una

tica,

encara

Un redactor d'El Noticiero Universal es
presenta a fer un interviu a M. Scheman,
el menáger de Larsen. El troba pels
passa
dissos de l'Estadi, perdut. I diu que
M.
Scheman Ii diu :
Je mai tromPé. ?Mon vestiaire?
Fa dies que venim dient que molts dia
ris de Barcelona haurien d'organitzar clas
ses collectives d'idiames per a Ilurs redac
—

tors.

Una errada benfactora
Miguel d'Esplugues

El Pare

va

.publicar

darreramem un article en la revista
tudis Franciscans. Hi havia un parrágraf
que deia : No podem portar a cap aquesta

obra perqué la carIncia de mitjons no ens
ho permet-..
Una deliciosa errada d'impremta havia
fet dir mitjons allá on havia de dir rnit

jans.

El lector podrá dir que la carencia de
mitjons ches el frares no és pas una trage
dia excepcional, pero, aixo no obstant, hi
ha hagut
ánima piadosa que, prenent
una

se rnassa

al peu de la Iletra Particle del
Pare Miguel, ha enviat al convent de Pom
pela una caixa... amb trenta dotzenes de
parells de mitjons, nous de trinca.

El ,públic

collaborant

La cosa succeí a Madrid, en ocasió de
l'estrena d'una obra d'un Linares qualsevol,
d
Linares
pam.
aresRivas
Linares Becerra, no ve

—

va

_z47•Z4i

tentar amb mirar des de darrera els
vidres

de les tropes de

»

El palie feia estona que s'avorria, s'a
vorria tant que ni esma tenia de protestar;
els espectadors havien entrat gairebé en el
període comatós.
A l'escena, ve un moment que ún actor
ha de dir a un altre:
Bueno, vámonos?
Un espectador d'un deis primers rengles
de butaques, que pel que es veu no estava
tan ensopit com els altres, s'alga, es gira
de cara al públic i diu :
Senores, vámonos?
1 gran part del públic, responent amb
gran unanimitat, abandona el teatre amb
tot ordre i disciplina.

ara

•

Txang-So-Liang, cap

El francas d'« El Noticiero

—

Aquesta vegada la propaganda ha estat
portada i el Saló de Cent de l'A
juntament,
parlar dijous passat, es
teva tan pie que molta gent s'havia
de con

«Albany,

rzq

la

culta»,

Llegim a la porta de Novetats: «Tour
née Albany. Género alegre». Després obrim
La Nau— número del 3 de desembre
i
velem a primera plana grans titulars: «Al
bany, la culta». L'article va signat pel doc
tor Leandre Cervera.
Ah! caram, D. Leandre, vós tan se
riós, fent apologies de Fernande Albany,
—

—

«género alegre»!
Pero
; tranquillitzem-nos: D. Leandre
ens parla de la culta ciutat nordamericana
no

d'Albanv i de la seva universitat.
Está "salvada Pausteritat del Dr.
dre Cervera.

Lean

Afinació
Sebastiá Sánchez Juan, el poeta que més
viu en poeta, ha publicat un Ilibre de ver
sos: Gua de gall. A la coberta, aquestes
tres paraules son impreses, respectivament,
en groc, negre i vermell, per a rnajor pro
pietat. Entre els poemes que s'hi contenen,
n'hi ha un de dedicat a Miss Eva Askwith,
la motorwoman que prengué part en les
curses del dirt-trak de Montjuic.
Dos deis versos, oompletament onoma
topeics, fan :
Prrrrrrrrrrrrrrkept... prrrrrrrrrrreraek... prrrrr.
Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrcreek.. prrrrtar... rrrr.
Doncs bé, aquests versos, a l'omita de
l'autor, no són res aproximatiu, sinó una
cosa molt precisa. Ho demostra el fet que
l'autor, en corregir-ne les proves, després
d'examinar-los i recitar-los a consciencia...
esborrá una r.
-

—M'agradaria
es

lleven d'hora.

saber

qui és l'idiota

que ha dit que el filón és dels que

(Dibuix

inédit de Pol

Ferjac.)

a

«...la bonica platja de Pals, on la
mar
sempre hi teixeix jocs de
i escu
mes, i la visió de les illesrompents
Medes (brunor
de pa de casa daanunt una safata de
blau
de permanganat que és la mar)...»
Res, que se li ha encomanat Pestil d'Al1
i salobre. I, de •passada, quin
deu coneixer Luís G. Pla? permanganat
Vol dir que
aixd no és per a despistar?

—

més ben

de les finestres Migues com gesticulava
el director de la B. I. T.
Albert nomas, des d'una especie de tro
na collocada en l'estrada
presidencial, sem
blava un predicador. Hauríeu dit que el seu
elogi de la B. I. T. es confondria amb els
alts brogits de la fraternit,at humana. Pero
a les
primeres paraules ja es vela que dar
rera aquelles barbes hi havia un hcnne
prác
tic.
La B. I. T. ha aprovat 29 'convenis o
lleis del treball, va dir. Si teniu en
campte
que a la B. I. T. hi ha representats so Es
tats, veureu que son 14s0 convenis que es
tenen de ratificar. Fins ara
només n'hi ha
400 de ratificats, el que fa un
30 per mo
de la producció. 1 cOrn que n'hi ha d'altres
que estan ratificats pero que no se'ns ha
comunicat encara, es pot calcular un 40
per mo. Si a aixo afegiu que molts Es
tats tenen una indústria atrassada, a la
qual no es pot aplicar totes les convencions
aprovades per la B. I. T., podeu elevar
aquest tant per cent de rendiment fins al 6o.
Deu anys per la vida d'un llame és bastant,
pero per la vida d'una organització
in
ternacional corn la B. 1. T. no és res. Es tan
sois el començament I qué dirleu d'una
empresa que al cornençament de la vida ja
dóna un interés d'un 6o per roo?
Realment es meravellós. Qui parla, dones,
de crisi de superproducció? Els números
que
va presentar Albert
Thomas són ben con
vincents. Pero encara que no ho fossin, no
per aixo la B. I. T. ha de
deixar
sinó que es té d'obtenir que el tant d'existir,
cent.
per
se soluoioni ratificant
convencions
no vo
tant menys convencions.

de Lluís G. Pla

—

—

nes.

on

és

l'Exposició, sino el
existencia. On ara s6n
les graonades de Miramar
hi
una se
pultura romana recoberta arnb trobá
grans teules,
una de les quals
s'emportá. En
bureau del Pueblo ; els uns se'l parla al
oregueren
d'altres bromejaren ; hom n'assabentá
toritat competent. La mateixa tarda rau
descoberta l'Utrillo torna al lloc del de la
succés.
I quina no fóra la seva sorpresa
arribar, a poc d'ésser-hi, el jutjaten i veure
una
camilla de la Creu Roja on,
vulgues no
vulgues, fou posat el que restava
del
barcanonés i dut cap a un altre sot debon
la
mai prou ponderada Barcelona.
ara
seva

El color del permanganat

—

c.

antiquíssima on
fet mateix de la

tranquilitat.

—

intenció del tizón.
Perb encara no som al punt en qué hau
riem d'estar. No fa més d'un parell de enes
que loan Sacs llancava el crit d'alerta, pro
feta de mal averany i desgraciadament amb
tota la raó, sobre les
profanacions que es
preparen en els barris antics de Barcelona,
sobre els quals ell féu aquells conscienciosos

Ara resulta que l'autor
del Poble Espa
nyol fou, també, si no el primer,
deis
primen excavado-s de Montjuic. un
Parlern
de l'Utrillo. Aquest
illustre amic que també
es diu Miguel, que
un
cert punt ex
plica que de miquels fins
es passi la vida pro
digant-ne, descobrí no la idea d'una
ciutat

MIRABDR
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Paradoxa

Els vaeabunds de Barcelona

El quadro dramátic del Centro Aragonés
(Teatro Goya) que dirigeix la Mustie Ele
na Jordi, sla incorporat, "per fi,
l'esce
a

catalana.
Des que Elena •jordi inaugure les seves
sessions d'art
retrospectiu-vodevilesc, el
censor inflexible de l'escena nostrada, se
nyor Carrion, vaciHava si podia o no in
doure el dit quadro. dramátic de la tan
illustre aficionada, entre ele •eatres on es
representava catalá o en catalá. Ben cert,
per6, que era un bussilis indesitifrable.
La nostra• parla quedava tan mal parada
que no hi havta manera de decidir-se.
Per fi, Ambrosi Carrion pot respirar. Ele
na Jordi, després de les seves representa
cions de la tragedia Te ha guinado un ojo,
de La Presidenta i de la comedia castella
na (?) El hombre, la bestia y la virtud, que
a
darrera hora ha descobert que és d'un
xicot que es diu Pirandello, ja que aixd ho
esmentava una tireta que féu afegir en el
cartell, pot afirmar-se ,que, rnalgrat la in
sistencia d'Elena Jordi a remarcar que les
seves representaçions. són en llengua cas
tellana, horra pot •cortaiderar definitivament,
per no parlar-ne ales. incorporades a la
na

•

nóstra escena.
Is el que deja

foraster dele rnolts deIs
quals Elena Jaral espera éseer admirada:
-

un

•

-:.r.'ues no es 'difícil- a eatcilán en el
tect.tro. Yo lo entiendo 'aquí perfectarnente..
•

Ya me di cuenta de ello cuándoésta Misma
actriz estuvo en Madrid.
•Elena Jordi, naturalmenti durant.
sevá
actuació en castéllá, a Madrid, Huí d'una
manera com sois ella podia fer-ho, les seves
dota d'assimilació i de.ductilitat.
•

•

•

Emano
•

Elena Jordi, malgrat mostrar-se tan 're
patánia en qüestions de lingüística, no dei
xa perdre. cap ocasió per a pálesar les seves
.•

•

dots d'erudita.
En el seu camerino l'escoltaven embada,
lits quatre vellets que a la seva joventut
foren testimonis deis formidables éxits aš
solits per ella amb les rePresentaoions de la
Pasqua abans de Rams Salomé. Es par
leva d'una obra d'éxit Mundial, •suara re
presentada París. Un deis contertulis in
quirí el noan de I'actor qua la interpretava.
'Elena Jordi, amb una seguretat aplornática,
•

.

respongué resoluda:
—Ah sil Edgar Poe.
Sembla que

es

•

•

•

Lughe-Pol.

a

Purisme
.

Un traductor, novell i eserupolós, escolta
d'una Hotja la seva obra. Diem la seva obra
i no l'obra que ha traduit, perqué, mentre
han durat la feina de traduir 1 els mals de
cap de Passajar, i les angúnies de l'estrena,
en el nostre home s'ha fet un treball d'as
similació i d'eliminaci6 que ha tingut per
doble resultat convertir l'autor de l'obra
original en una vaga i llunyana entelequia,
i fer d'ell, el traductor, l'únic autor real
1 positiu de l'obra que els actors represen
ten.

L'home escolta, doncs, embadalit la

seva
com

obra. Per?), tot d'una, bota en el seient
si li haguessin trepitjat l'ull de poll mé
sensible.
«No; jo no crec que tingui cap lío», ha
dit un dels actors en el curs del diáleg.
I Phome protesta indignat.
Té! Ja m'hi ha hagut de ficar una
castellanada.
Després, tombant-se als companys de
—

llotja, afegeix explicatiu
—Ja podeu pensar que jo no vaíg escriu
re lío. Jo vaig posar-hi enredo.
I, descarregada la consciéncia, torna a
subanergir-se en l'admirado de la joia lite
:

rária que és, segons eh, la

seva

obra.

L'éxit havent superat tot cálcul

en

la

ment, davant les finestres d'un cobert vul
gar que el mateix podia ésser un magat
zem, que una botiga o que un garatge

No era, pera:), ni l'una cosa ni Peltre.
Era la presó provisional deis vagabunda
i deis captaires detinguts per la brigada
especial. Dos xicots, joves, bruns, agitanats,
coberts amb boines, treien el cap per la pa
tita fmestra de llur presó. La dona s'hi
atansi, rápidament, parla un instant, els
,

plorant.
—Silenci, dicl—repeti el guardia, aquesta
vegada ento més enérgic.
Les dones aleshores emmudiren en sec.
'Adhue els infanta es miraren amb un gran
esporuguiment aquell home uniformat i es
troncaren, per un instant, Ilur plor.
Al cap d'una estona el guardia acaba
d'obrir la porta de ferro i les dones s'a
pretaren per tal de poder entrar les pri
meres. Entremig de les dones i les criatu
res es veia algun noi jovenet, de dotze a
quinze anys coro a máxim, que també s'ar
ranjava per conservar el seu número a la
cua. També hi havia quatre o cinc ancia
nes, no pas més. Totes les altres tenien
l'aire de mares de familia envellides per
la rniséria, l'excés de treball, les malalties...
—Potser no n'hi haurá per. tothom1
exclama una veu de l'interior. I després
—

•

elegí:

—Primer els que

tinguin bona

ebncia!

de

banefi

El grup de dones irrompé vers una sale
recluida, a l'entorn de la qual hi havia
bancs de fusta per seure i, al fons, una
finestreta per on, segurament, s'havia de
ta

despatxar quelcom. Les dones tregueren
pots 1e Ilauna de Ilurs senalles i

peraren

.

resignadament

es

que els arribés el

Era que hom havia de repartir petricons
de llet, primerament als pobres que exhi
bissin vals de beneficéncia. La quantitat
restant havia d'ésser repartida, equitativa
ment, entre els altres.
La distribuci6 dura una estona molt cur
ta i resulta un espeetacle emocionant. A
mesura que van distribuint-se petricons el
dipósit minva, naturalment. Bis darrers de
Ja fila manifesten llur neguit amb unes mi
redes que fan pietat. Les dones allarguen
el coll per veure si encara els en tocará
una mica. Generalment, poca o mona, n'hi
sol haver per a tots.
L'escena és idéntica a la de les sopes po
pulars, de les aúnes per a pobres. Aquesta
institució creada per l'Ajuntarnent de Bar
celona és una seceió de la Beneficéncia Mu
niCipal qua, hauria d'ésser ampliada, Molta
gent necesitada ignora que existebd De
llet, pero, no en sobra rnai.
Aquella tarda en manca.
Després que fou vessat el darrer rajoli
de llet dintre un pot de porcellana pelada
que oferia una noieta de dotze o tretze
anys, várem sortir. En aquell moment, pe
rd, ens várem adonar d'una dona que duia
un infant al bree i que sorti apressadament
pel pati de la Comissaria de BeneficIncia,
pati que dóna, per la part posterior, al
carreró que mena a PHospital de la Santa
Creu. La dona es va aturar, dissimulada

primera

excursió en

autocar per

Espanya,

done, qüeléom, i sortí corrents vera el fose
carreró de Phoápital. El guárdia
Moments -clesprés hi várem passal. noS
altres..Els cletinguts ens cridaren:
—Senyoret, una mica dé tabac!
—Un. cigarret !
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IeIIoties

nals de la mendicitat muntada a la moder
na, com un negoci, amb sucursals, delega

cions, agents‘,,i ádhue académies...

—Una caritat!
Tots„ eren inenors de vint anys.
—Qui son i qué feu„ aquí?—várem pre-.
guntar-los.
El més garlaire i el més decidit contesta
•

«.

.

.

.

Els agents estan a sou i comissió. L'ar
gument és de novena fulletonesca, peró és
molt, masas. versemblant. Els hornee de la
brigada especial uš explicaran coses increi
bles!

—Senyoret,
—Senyoret1

.

una

11a• especial

miséria i bruticia.

.

ha portat aquí, detinguts.

—I
,portaran.
—A l'Asil del Port. Senyoret, una mica
de tabac abans no miri el guardia!
—A. tots 'us varen agafar a la vegada?
—Jo dormia en un bane de la Rambla!
—diu Pun.
—Jo demanava earitat davant d'un tea
tre!—fa Paltre.
—A mi m'agafi la brigada a' la terma
sa d'un café del Parallell—féu un tercer.
No em varen dir, peró, que tots eren
elients d'aquella presó benévola i de l'A
sil del Port, on els obliguen a sortir de
llur mandra inguarible fent-los fer 'paquets
de serradures, paquets de terra d'escude
lles i «altres treballa seri'pills que hom els
retribueix poc ,o rnolt.
Tots aquells feien la cara de murcians.
Dos eren oriünds de Cartagena. D'altres
.

.

•

El guardia, que venia, va interrompre
el nostre diáleg.
Rápidament els vagabunda varen amagar
altra vegada llurs capa dintre aquell cau
que guarda, durant unes hores, llurs misb
ries i llurs immundicies.
Nosaltres ene en várem anar earrer6

avall...
DOMÉNEC

eren

d'orlen ihdetermihat. Són •gent

ecos

turnada a viure de Peaforç d'altri, •sempre
al. marge de lallei.
La brigada especial els coneik a tots,
d'una hora Iluny. En general rolen donar
si fa o no fa la máteixa excusa:
—Venien a. Barcelona «a cercar trebáll
no n'hem trobat.... a Púltim ens hem vist
obligats a demanar almóina...
Es una excusa fina, Susceptible dienta
nir. No costa gens, pero, d'endevinar quina
són els obrera auténtica .que en un momea
de fam i desesperació s'han vist obligats
a este.ndre la mi o a vagar pel districte
cinqué a la recerca d'un portal acollidor.
Generalment aquests :són molt rara.
Abunden, en canvi, ala professionals del
vagabundatge, els que exploten els senti
menta caritatius deis. transeünts recorrent
a la cantarella enterniclora, simulant des
gricie,s i !dime insultant él públic quan
aquest no es deixa commoure o. no és prou
•

generós.
A un agent de la brigada especial vaig
preguntar-11 quina mena de gent abunda
va al país deis vagabunda professionals:
--Gent jove, xicots sobretot.
—Tots els envién a l'Asil de Nostra Do
na del Post?.
--Gairebé tots.
—Hi .ha reincidents?
—Desgraciadament sí. Aquests, pero, eón
objecte de mesures de eistig. La Comissa
ria s'encarrega també de guardar fins que
la familia els reclama els menors de tots
dos sexes que s'han escapat de casa seva.
—I els anciana que demanen caritat?
—Aquests són portats a l'Asil del Pare.
—Hl ha noies joves, també?
—No gaires. Si són menors són traslla
dades a l'Asil de la Protecció a la Infán
cia. Les dones majors són ingressades al
Bon Pastor.
La brigada especial efectua rondes noc
turnes que solen ésser sempre fructuoses.
A l'hivern la seva acció resulta, de vega
des, salvadora. Recull els captaires maleas,
anémica, tuberculosos que dormen a les escales d'un portal
ravals baixos i els
transporta a la Comiss.aria on almenys
dormen sota cobert.
l'Hospital o
l'Asil els dóna acolliment fina que se sal
ven

o moren...

entre els detinguts, no hi
havia un sol cas que inspirés lastima.
Tots feien cara de professionals de la men

Aquella nit,

\t/

BELLMUNT
Aórnoome~"

Els boxadors catalans
Sense altres mérits que els de simple es
pectador deja cornbats 4e boxa que tenen
lloc
Barcelona, ern penso poder-me plá
a

nyer de Pescassa atenci6 que es dedica en
general als boxadors de casa nostra.
Actualment dubto que hl hagi a Europa
cap de les grans !laminas, de les que comp
ten llurs habitants per dotzenes de milions,
que pugui oferir el floret de boxadors que
podem oferir nosalhres amb els nostres tres
milions mal comptats. Ultra Caries Flix,
campi6 d'Europa, a Josep Gironés, que aca
ba de guanyar el campionat d'Europa de pe
sos ploma a l'Estadi de Montjuic, tenam
Víctor Ferrand, que va veure's precisat a
abandonar el títol per raons purament eco
nbmiques (ja és sabut que els boxadors han
de viure deis combats) i que continua essent
el primer europeu de la seva categoria,
«Young Martí», Gregori Vidal, que ha arri
bat a la challenge del camplonat del !Mil,
i Barbens, que está fent una campanya me
ritíssima, guanyant combat darrera combat

l'Argentina.
A niés a més, sem,pre, segons la premsa
internacional, actualment per a :proveir la
placa vacant de carnpió del mém del pes
gall ha estat acordat que el disputessin el
deis que .corren pels rings ameri
cans. Naturahnent, el que haurá de pre
sentar-se com el millor europeu és En Flix,
a

representa•t de la més genuina escola ,gra
cienca. I al mateix temps, els americans,
per a nomenar el seu, han escollit set be

•

xadors deis que freqüenten els rings d'a
quell país, per tal que, en un torneig, es
disputin el dret de boxar en el combat fi
nal. Dones be, cal tenia- en compte que,
entre aquests set hi ha dos catalans : Gon
zález, d'escola tan gracienca com el mateix
Flix es trobés que el seu adversari en él
podria donar perfectament el cas que En
Flix es troves que el seu adversan en el
combat decisiu per al campionat mundial
fos un altre catalá. I per si aix6 fos poc,
en un altre torneig a celebrar ala Estats
Units per a decidir el campi6 del mora del
pes mosca, ha estat incitas En Ferrand, ac
tualment a L'Havana guanyant tants com
bats com disputa,*
Després del que acabo de dir, cree que
no val la pena de prolongar l'enumerado
anterior arnb els noms i qualitats de la
Ilarga serie•de boxadors estimables que se
gueixen, collocats en un pie immediat ala
abans esmentats. Només m'interessava as
senyalar en aquesta nota el pee interés que
en general es dedica ala nostres boxadors,
d'altra banda prou Iloats en els diaris es
trangers, mentre que ací a penes són es
mentats.
X. R.

Sastre
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una veu estudiadament planyivo
Vaigallargar-los unes eigarretes. De
paseada vaig mirar a l'interior de la pa
tita prekó de la qual sortia un tufet de

la.

ens
ara on :us

mica de

Tenien

nom de tots:
,Som obrera sense feina que ens hem
vist obligats a demanar .caritat. La briga,en

•

es

dicit,at. Ens semblit haver-los vist a tots
algun dia a la sortida d'un cinema explo
tant els bons sentiments deis galante que
anaven del brin d'una dama, ploriquejant
darrera les senyores elegants o abordant
vos en la fosca d'un cerrar.
Saben la caneó de membria i allarguen
la ma d'una manera automática.
De vegades aquests pidolaires ensinis
trats pertanyen a una banda de professio

res

uns

,

referia

Fou per pura casualitat que varean des
Peltre tarda, un centre desolador
per on han passat i per on aniran pes
sant tots els vagabunda, tots els captaires
i tots els morts-de-gana de Barcelona.
Eren les set del vespre. El carreró, es
tret, fose com la gola d'un llop, semblava
un red) suspecte de barri baix, gairebé sub
terrani. Una corma de dones prematura
ment Yenes, vestides de parracs, despenti
nades, portant en Ilurs braços criaturetes,
mocoses i anémiques; s'afilerava a la porta
d'un pati.
Un guardia mantenia l'ordre.
L'entrada al pati era barrada per una
porta de ferro plegable que el guardia
mantenia mig oberta. Les dones parlaven
molt; les criatures ploraven. La fila do
nava evidents senyals d'impaciéncia...
—Silenci I—exclami l'agent de l'autori
tat
Les dones seguiren parlant. Les criatu

cobrir,

Escenografia.
Tetes les ciutats tenen
punt dolç escenográfic; és aquell lloc
en el que! 1a pedra de la ciutat s'estova i
-

el

seu

fa apta per emmotllar-se a una forma
de melodrama. Les grans viles que tenen
tradició confitada i penjada a coll i
una
be i a Inés a més posseeixen un riu ample
i urbanitzat, són les mes adequades a la
visi6 de teatre popular, amb vestits d'épo
ca o vestits actuals. A Berlín, per exem
ple, i a les vores del .Spree, Pescenografia
melodramática té un gust carregat de clí
nica i de salsitxes fumades. Es una excel
lent decoraci6 per protagonistes que xu
clen éter i mengen confitura de serpent.
Altres ciutats germániques, com Dresden,
amb el riu Elba desesperat i negre i l'ar
quitectura diplomática i rococó, és a pro
pesa per un melodrama de perruques i
casaques, un melodrama amb senyores ex
cellents i trfanoses que es pinten una piga
a cada gaita i ernanetzinen als, seus amants
amb confits de goma i menta. Tothom sap
que :París, amb el nu i les torres de Notre
Dame, ha creat el tipus de melodrama de
la guillotina, del xiulet i de la «femme cota,
pée en morceaux». Toledo amb l'Alcázar
i el .paisatge arrebossat de terra d'escude
Iles a el riu ensotat, platejat 1 gandul, res
pira un melodrama de capitans amb plo
mes, que mengen sang i fetge, 1 van a ro
ber monges del convent més próxim. Si us
heu passejat alguna vegadaper la via Giu
ha, de Roma, en el barri j ueu i a quatre
passes del Tiber, és impossible que no há
giu sentit tot nl cantó i la paperassa d'un
melodrama amb garibaldins vermells i Lu
créeles :Bergies despullades. Pensant en
aquestes coses he descobert el punt melo
dramátic de Londres; és un deis punta més
explotats pel turisme, i no hl ha dubte
que és un deis Roes Inés impressionants
més selids del arpen. Jo confeso que am fa
un respecte absolut, pele
no
sé quina me
na de borinot grotesc que yola ilintre del
meu barret fort, associa el paisatge i el
melodrama.
El lloc en questi6 és el famós pont de
Westminster amb el riu •el palau del Par
lament i tot el que us deixi veure la :boira.
Naturalment que és de nit, perqué la nit
és essencial per aquesta mena de visions;
s'Iza de veure la torre del rellotge Ilumi
nada per dins i l'esfera. .amb les hoces pin
tades ha de donar un carácter de, premió
en mig de la vaguetat de les ombres. La
gran mole del Parlament s'ha de contem
plar abrí, completament negra, amb les
arestes esrnoladíssimes i les punxes sense
contemplaoions ; l'asfalt sembla una cati
fa feta amb impermeables de policies,
l'aigua del riu grassa 1 -ondulant té totes les
exigéncies deis olis pesats. Les barcasses
que gemeguen sota el pont tenen una rna
jestat de ballenes difuntas, i els fanals són
com Ilums que agonitzen dintre d'una co
pa de «Pernod». Tot plegat és .d'una rigi
dese i d'una vaguetat magnifiques. El me
lodrama s'imposa, amb tot el tuf d'una
sala popular, en la qual unes dents anolt
blanques esqueixen una taronja, i dues Ilá
grimes masculines perforen tota la mostas
sa enganxada en uns bigotis estimulants.
El melodrama ha de ser policfac i senti
mental,. ha de tenir una relativa grandio
sitat. En un moment détenninat no se sap
el perque ha de passar per l'escena una
pantera amb una criatura a la boca, i al
final unes trompetes de metall incandescent
han de cantar «God save the Ring» fent
tot Pefecte de la veu humana.
es

Moltons.— El molió, el be,

Cucurulla, 2,

1

o

l'anyell,

el marre, o Povella, són tot bésties d'una
mateixa mena, pecó de sexes i edats dife
rents, que juguen un gran papen en la poe
sia i :filas en la liturgia. Sobre els moltons
s'ha fet una literatura sana i abundant a
%tones idfilica, a estones grotesca i fina
carregada de pebre.
En la meya vida, no molt llarga, he vist
tota mena de bens privilegiats, descarnisats
i ingenus. He vist també tota la púrria deis
cmoltons, aquells que fins després de Mona
no es poden treure
tuf de la llana
i la carn us deixa entre
les dents
tot un joc de cardes de guitarra. Recordo
que en els temps una mica Ilunyans de
quan estudiava Dret •Candnic, vaig tenir
Pocasió de contemplar en el pati de la Ba
sílica de Santa Agnés de Roma, uns bens
que cuiden unes monges especials i que pro
perdonen la llana que serveix per a tencir
el «pali», que és una mena de gran distin
ció que el Papa concedeix als cardenals.
Aquests moltons litúrgics tenien una mi
rada delicadissima i embafadora que no
oblidaré mai. Altres exemplars podna citar
d'una relativa imponencia. Pene damunt
l'herba d'Anglaterra he descobert els mol
tons per excellencia. Són unes .bésties sen
se potes, sense cap, sense res; és a dir sen
se res, es presenten a l'espectador com una
gran bola de llana blanquíssirna ; són una
moltons cona guatfies rodones. Aquests ani
mals silo la clau del secret de moltes co
ses.
Llurs costelles representen el máxi
MUIM de Pamabilitat i de la gracia britá
niques. No seria possible l'existencia d'a
questes girls perfectas, que damunt de l'es
cdnari donen la sensació del ninot mecánic,
i damunt de Pasfalt donen la sensaci6 de
l'amor esterilitzat, sense l'existencia previa
de la carn de molt6 anglés.
Una noia alimentada amb aquesta caen
definitiva arriba a tenir els ulls com les pe
dres precioses i les galtes com un préssec
o

del•darnunt

•

primer

premi

d'exposici6

d'horticultura.

També és evident que sense aquests mol
tons, els oficials anglesos no durien la vi
sera de la gorra tan Iluenta ni tindrien a
la punta del nas aquesta ditada de color de
rosa, que és la ditada de la felicitat,

JOSEP MARTA
Londres, novembre.
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de la Santa Creu
Es

dele més importante edificis antics
de Barcelona. Més que un edifici és un con
junt d'edificis d'apoques diferents. De temps
tardans eón algunes reformes malvingudes
un

disfressen part d'aquestes impressio

que

nant,s arquitectures. El dia que hom les
restauri, be i traient arrebossats, embans,
sostres i parets, tindrem probablement
grates sorpreses, alguna bona descoberta
que afegirá encis a l'arquitectura de l'ex

hospital.

Ex-hospital, diem, perqua l'Hospital de
la Santa Creu ja no existeix: els malalts,
els infermers, el convales
cents, els administradors,
els mobles, tota cosa hospi
talicia ha fugit d'aquest in
dret •per anar a estatjar-se
al grandiós Hospital de
Sant Para, ádhue per a fu
sionar-s'hi, Al capdavall
una huid més en la histb
ria del vell hospital barce
loní, el qual no fou pas en
principi Hospital de la San
ta Creu, sino Hospital d'En

Els

A banda i banda d'aquesta creu ja incor
porada al vell hospital s obren els enormes
arcs ginics de la infermeria d'hornee, a
ma dreta, i de Pinfermeria de dones, a ma
esquema. Aquestes infermeries són del ti
pus de les

antigues

grans sales

ver-ne

•'arregleraven

el nom de
Carrer de la Pica d'En Co
lom. Aixl ho -eonta Víctor
Releguen En Pany 1229 el
Colom propietari d'aquestes
cases, canonge de la nostra
Seu, cedí els tale immobles
per a establir-hi un hospi
tal, el qual s'anomenk Hos
pital d'En Colom. Diu Pi i
Ariman que el Sant Pare
Honori III fou tan, ben col
pit per la caritat d'aquest
canonge que posa la perso
na i els béns del donador
sota la protecció del ponti Coronament de la porta de
ficat En comengar el se
•

•

gle xv •es fusionaren amb
l'Hospital d'En Colom els
d'En Vilar i d'En Merefis, i a partir d'a
questa fuel !'Hospital s'anomená, de la
Santa Creu, com la mateixa catedral que
fine aleshores regenta un dels dos hozpi
'tale d'En Vilar i el d'En Colom. Avi•t el
bisbe i el capitel cediren altres dos hospi
tale, el de Masells i el de Santa Eulalia.
Aleshores hom enderrocet les cases d'En
Colom i bastí en son lloc l'hospital que
encara subsisteix. La primera pecha, o més
ben dit, les quatre primeres pedres, foren
colloca,des no menys que una pel Rei Martí,
altra per la reina Donya Maria i altra per
Don Jaume de Prades, a nom del rei Martí
de Sicilia; la cuarta pedra la posaren con
juntament el bisbe i els consellers. Aquesta
cerimánia fou commemorada epigráficament
en go que avui és portal del carrer del
Carme, amb Iletres de pedra picada, en la
forma seglient:
J. H. S. f SPITAL 'DE SANTA CREU
QUI FOU CUMENSAT A XIII FEBRER DEL ANY DE
NOSTRE SENYOR MCCCCT
En el segle xvir es construí la Casa de
Conveleseanda i l'edifici que l'enfronta en
el pati petit, i encara, en comengar el se
gle xrit l'Hospital de la Santa •reu xuelá
el de Pere Desvilar o sig-ui de Sant Pere
i Santa Marta. Després de tan absorbir
hospitals l'Hospital d'En Colom o de la
Santa Creu ha acabat per ésser absorbit
per l'Hospital de Sant Pau, fundació del
grau bareeloní Don Pau Gil.
La Casa de Convalescancia, anomenada
bombé Hospital de Sant Pau, fou funda
eió de Donya Lucrada de Gualba, senyora
de BatIlbria, Montnegre, etc., en 1622; les
obres foren impulsades pel llegat, IrtéS
quantiós, del mercader targarí Pau Ferran,
en 1649. D'aquí la magnífica estatua de
Sant Pau que centra el pati, la ferradura
heráldica que surt arreu de la decoració
d'aquesta casa de salut, les histOries de la
vida de Sant Pau que decoren el vestibul,
la capella dedicada a Sant Pau i la deno
minació de Pedifici. Altres deixes de les
senyores Victdria Astor i Elena Soler aju
daren a Pacabament d'aguaste casa, la qual
comenca a funcionar en Pany 1680.
Ara cine, grosso modo, ja e,steu en ante
cedente sobre la histdria del vell hospital,
roldrieu fer-hi una rápida visita? Entrem
hi, dones, si us plan, per l'entrada princi
pal, la qual es troba en el carrer de !'Hos
pital, l'antic Carrer de la Pica d'En Colom.
El portal, d'estil plateresc, del segle Som,
.degué ésser construYt després de l'incendi
de 1638, el qual destruí una part de Pedi
fici. Les finestres i gárgoles de la part
alta d'aquesta faeana són bons exemplars,
fácilment restaurables, del segle xv. A mes
dreta hi ha Pesglésia de l'hospital, la faga
neta de la qual és un bon exemplar d'ar
quitectura barroca del segle xvm, decorada
amb un robust grup escultdric que simbo
litza La Camitat, i és obra de Pere Costa,
escultor vigatá de gran empenta.
Travessada la porta d'entrada que se
gueix, desemboquem en el pati gran. A •mi
esquerra hi ha el pou primitiu, ghtic, in
útilitzat per insalubre ja en un principi,
en 1537, segons resa la inseripció. Al mig
del pati, entre •acácies, s'aixeca Pelegant
decorativa creu barroca, de pedra, que ara
un metge sentimentalista i corcat de pés
sima literatura voldria traslladar a l'Hos
pital de Sant Pau, a pretext que els malalts
de Pantic Hospital de la Santa Creu enyo
raran aquell preciós exemplar del símbol
de la fe, de la redempció, de Pesperanga,
etcatera, etc. Perd el cert és que els ma
lalts no velen mai aquella creu, i per tant
mal la poden enyorar. Qui l'enyoraria, si
la treguessin d'aquest lloc, serien els altres
bareelonins sana i bons, i els mateixos ma
lalts un cop guarits. D'ultra banda a
l'Hospital de Sant Pau els malalts tampoc
podrien veure-la, i, en tant que simbol, al
creient tetes les creus Ii són santos i bo
,

nos.

de la Santa Creu
(Foto Arxiu Mas)

amagar bona obra de pedra esquadrada,
fmestres gbtiques i algun altre elernent gd
tic.
Un curt passatge cobert amb volta de
creueria i amb ares gettles d'entrada, i sor
tida diferente i excéntrics ens deixa en el

pati petit,

en

s'aixequen les duce 'medites

construccions del segle xvir; la de mi es
'quema és la Casa de Convalescancia; la
de ina dreta és Pantic Collegi de Medicina.
En travessar la 'porta d'aquesta Casa ens
trobem en espaiós vestíbul decorat fins a
l'aleada d'un heme amb arrambador de ra
jola de Valancia polícroma i historiada amb
complicades composicions molt deoadents
que representen episodis de la vida de Sant
Pau. Són obra del rajoier barceloni Llo
reng Passoles, del segle xvit, segons iden
tificació de Mn. Josep Gudiol. Unes bellos
portes barroques de fusta tallada i pintada
comuniquen amb el pati de la Casa de Con
valescéncia, un dele més bells patis entice
d'aquesta Barcelona tan rica encara en pa
tis de tot temps des del goticisme enea. Es
d'estil neo-clássic, amb claustre baix i ga
leria superior, molt noble. Al centre hi ha
un pon barree surmuntat amb una nervio
sa
valenta escultura de pedra, la imatge
de Sant Pau, obra de Lluís Bonifaci, l'avi,
el fundador de la dinastia d'escultors bar
roes, de Valls, que canvien el nom de Bo
mfaci pel de Bornfag, segons es despran
de les investigacions d César Martinell. Als
dos eostats del pati unes simples perb so
lemnes escales amb setcols de bona rajole
ria oral, policroma, obra del rajoler bar
eeloní Bernat Reig (datada de 1776, i iden
tificada per Pesmentat Mn. Gudiol), con
dueixen a la galeria superior, en hi ha el
dormitori, el menjador, la capella i alguna
altra dependancia. Des d'aquesta galeria
hom pot apreciar un detall que des de
baix no es ven i que revela el bon gust del
fundador en fer construir luxosament i de
má. de mestre aquesta Casa de Convales
cande. Em referesc a la decoració de les
teulades, on les tenles vernis•ades de verd
fan Pesquena d'ase i era sembla recordar
que els canivells i tot Gerricons de terra
cuita així mateix vernissats decoren ola
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Christian Boussus

correguda,

com si

travessa el món d'una

es

quest

,d'uria manera sorprenent.
Es una meravella deixar, un vespre qual
sevol, un París fred d'asfaltats fluente per
saltar, unes guantes horet més tard, sota
el gran sol de Catalunya entremig de l'en

nom.

NICOLAU M.a RUBIó I TUDU111

Arquitecte

poble alegre.
Barcelona, amplament escampada cap al
mar, ainb avingudes rectes i ciares cono a
cops d'espesa, nits tébies i remoroses de
multan" les Ilums de l'Exposioió, la Ca
talunya en fi, heus ací tot el que evoca
rápidament Christian Boussous amb els ulls
brillants encara de plaer.
Domingo, que ha entrat silenciosament,
l'escolta aimb tot el cor. Parta uns croquis
d'altre temps, fets en els teatres populars
tusiasme d'un

Tracia de Llana
Segons L'Europa Central,

Praga,

de

les

descobertes del 'Dr. Voronoff han fet perdre
el cap als habitants de Novi-Said (Iugoes
lávia). Sembla que en aquesta ciutat, no
sois hl ha molts ciutadans disposats a fer
.

rejovenir—cosa que no té res d'estrany—,
sin6 d'altres de disposats a prestar-se al
rejoveniment deis altres cosa que ja és
una mica mes estranya.
Fins ara hom havia trobat voluntaria per
a la transfusi6 de sang, per exetmple, pero
semblava difícil portar !'abnegado— com
binada, és ciar, amb la cobejanga.
Un professor de Belgrado, membre del
Tribunal internacional de La Haia, dema
na a la Cambra Sindical iugoeslava san
cions contra els metges que procedeixin a
operacions d'aquesta mena i diu : «Si la
•ivisecció és condemnable, més condemna
bles són encara unes practiques que afe
geixen a la crueltat de la vivisecció la hn
moralitat de la tracta de blanques, o, mi
llor dit, de bienes.»
se

—

de Barcelona. I tothom es posa d'acord a
reconhixer-hi la Gaité Montparnasse.
Aixf es responen i s'acorden els ritrnes
de les dues capitals. París és al voltant
nostre, ami) la simfonia de les seves vides'
múltiples. París, resum del món, que el
decanta i l'expressa en el gust perfecte, les
línies netes deis objectes i deis colors d'una

botiga montparnassiana.
Barcelona viu

en

els records i

Numen LAMOUR

-

de gent de bolis els

paísos, edats

Reig o del Passoles esmentats, i la copio
sa pintura és obra d'Antoni Viladomat, pin

tor d'enorme anomenada en els fasts de la
Barcelona decadent.
En eixir del carrer del Carme, en la
cantonada del carrer d'Egipciaques, en for
nícul barroc, altra imatge de pedra que
representa Papbstol dels gentils, mol infe
rior a la de Lluís Boinfae.
Sembla que ara l'Ajuntament té el propásit de destinar aquest cemjunt d'edificis
entice, convenientment restaurats, a estat
jar institucions de cultura: •museus, biblio
teques, acadarnies, etc., go que estará
molt bé.
SACS

I

El fin del financier.
Mamá, tinc una
idea.
La triare.
Sí? Quina?
El fui.
Mira, em promet, dos duros,
per?) narnés m'en ciónes un. Aixt jo t'en
deuré un, i corn que tu me'n quedarás a
deure un altre, estere/1d en paus.
—

Aquest número ha

estat

passat per la censura
goVernatiVa

—

—

(Passing Show.)
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No hi ha sin6 un mateix ritme fraternal.
I el aChien Andalou», cándid sota els pro
jectors, s'ocupa de no pensar en res.

'etiala~~011^

que deu ésser obra del

en

rances, amb tot el seu sol, totes les seves
multituds totes les seves nits.

catea,

per la senzilla rae' que els dos tacnics jar
dinera que amlí mi parlaven eren éatalans.
Un d'elle, el de Madrid, és l'amic Ortiz; i
el de La Orotava éš el cap del famós jar
dí botánic d'aquella Val!, el senyor Bolina
ga. Per?) no puc evitar de dir que tino la
sensació que estem a les escorrialles d'aquell prestigi; i si hem de refer-lo i con
tinuar-lo, hem de pendre rápides disposi
cions per provocar un retorn -deis joves cap
a l'ofici de jardiner.
L'Ajuntarnent de Barcelona ha fet pro
vatures en aquest sentit, perb, fina ara, la
seva poca amplitud no ha permés d'apre
ciar-ne el fruit Al temps de l'Escola deis
Bells Oficis no s'entengué que els deixebles
haguessin d'ésser aprenents de jardiner, si
nó que apuntaven més enlaire, i el títol al
qual aspiraven era el de director de jar

angles d'aquesta aresta; alguns d'aquests
gerricons haurien d'ésser restaurats. Un
bell jardi suspés, com els del pelan de la
Generalitat, de PAteneu Barceloni í d'al
tres casals barcelonins, afegeix alegria al
goig d'aquest primer pis.
La Capella és una joieta barroca on la
decoració pietbrica i rajolera s'atapeeix; és
una capdla en miniatura, Rainpanta i gaia
com la convalescancia dele pobres que hi
vingueren a remerciar el cel per les inefa
bles digestions que la munificéncia del se
nyor Pau Ferran els proporciona. El fron
tal de l'altaret, de rajola polícroma, osten
ta

instruccions,

fer
do

que es van

jardiners

tractés d'una pista de
tennis. A París només el trobeu amb una
resultat. De fet, aquest resultat no
maleta a la allá, acabant de baixar d'un
pot ésser obtingut més que per una enti
tat que pugués donar treball remunerat ala tren o corrent cap una estad& Si s'asseu,
al seu voltant es crea una atmosfera de
xicots, mentre siguin aprenents, i que, des
prés, els pugués oferir certa garantia que sala d'espera.
L'he ;test un instant, quan arribava de
Pesfore de l'aprenentatge será apreciat, i
Barcelona i se n'anava cap a Düsseldorf, en
que, almenys els millors deis aprenents, po
!'espléndida i delicada botiga «d'arte i re
dran trobar, com a jardiners, una situació
estable i relativament ben pagada. Fet i trate» que son pare, M. Maurice Boussus,
d'obrir a Pavinguda del Maine, Mont
fet, dones' caldria que l'Ajuntament de acaba
parnasse.
Barcelona tornés a comengar la seva acció
en pro dels aprenents de jardiner, ja que
ehl está en les condicions que acabem d'in
dicar, aixd és, que pot mantenir ola apre
nents durant llurs practiques, fent-los tre
ballar ala vivers i jardins municipals, i pot
pendre, més tard, els seus jardinera entre
els aprenents més aptes.•
Damunt d'aquesta base, una Escola Mu
nicipal d'Aprenents Jardinera seria factible
i molt útil. Sembla que tres o quatre anys
d'aprenentatge, durant els quals les prac
tiques continuados fossin sostingudes per
explicacions tedriques sobre Botánica y Fi
sica elemental, nooions de Química i una tin
tura de francés, dibuix, geometria i poc
més, serien prou per posar en bon cami
els xicots aprenents. Després, l'ajut muni
cipal, o bé Ilur .activitat privada als esta
hliments d'horticultors importants, els fa,
ria progressar per aquest bon camí, fina
que arribessin, en ésser hornee, a convertir
se en jardinera de veritat
Perd aquesta obra no ha d'ésser conside
rada com a purament municipal. Com va
CHRISTIAN BOUSSUS.
rem dir quan tractárem de les plantes, no
són els jardins i els jardinera públics els
La vitrina, feixuga de Ilum submarina,
que indiquen la prosperitat d'una horticul
crida de lluny la mirada d fa canviar de
tura, sinó els jardins privats i els jardi
vorera. Sota les lampares baixes, tres ele
nera i els amateurs particulars. Ala esta
blimente d'horticultura els escau una gran fants de la ráfia s'aguanten «en al retorn
d'una nit massa alegre. Els collarets ragen
part del treball de preparació ,deis apre
nents, i aquests establiments en trobaran multicolors en rius de Ilum indolent en
un resultat econetmic, quan
els nostres boguen misteriosos peixos de vidre bufet.
A má dreta, sota els feixos conjugats de
obrera jardinera, escarnpats lluny de casa,
dos fars d'auto, el «Chien Andalou», en
es recordaran que és aci en podran adqui
rir les plantes que necessitin. I l'amateur senya sota la qual és posada la casa, es
deixa adorar en una plácida imatge de por
ha de fer, també, molt per elevar la cate
cellana.
gorja deis obrera jardiners, mirant de cer
car els millors per destinar-los al cultiu
En aquest quedro espiritual i mesurat,
del seu jardí, pagant-los més be, i pensant Chistian Boussous ens parla de la seva
que un mal jardiner al jardí, duu tant de jove glária, o de Barcelona que acaba de
desprestigi al senyor, i
d'avergonyir festejar-la. En parla amb aquella simplici
tan seriosament al davant deis seus amics,
tat difícil, tan allunyat de Porgull com de
com el suportar dins la cuina i a la tenla,
la falsa modéstia, una simplicitat a la Lind
les tristes fallides d'un cuiner indigne d'a
bergh, al qual, d'altra banda, s'assembla

període,

l'I-lospital

Retar° de Barcelona

naren

sentit parlar.

Aixi dones, entrem en matéria (un cop
de coll, i avall!). L'obrer jardiner és un
dels elements básics de l'art dels jardins
molt Inés que no pas un paleta ho és de
l'art o ram de la construcció, que alguns
anomenen arquitectura—. L'obrer jardiner
ha d'estar dotat, a més a més d'uns conei
xements técnico imprescindibles, d'una me
na de sensibilitat, humil y profunda, que li
dóni un gust simple i natural, i que el faci
apte per tractar les plantes, melt franca
ment i molt com a amic. L'extraure els jar
diners de la digna classe deis peons, sense
altre estimul que Paugment de salad, i sen
se altres coneixements que la barroera ex
periancia del remenament de quatre plan
tes, no pot donar jardiners de veritat. El
jardiner es fa a poc a poc, creix en el seu
art com l'arbre noble, lentament i tranquil
la,ment. Quan la. classe deis jardinerss'em
i en qualitat deis seus
pobreix' en nombre
hornee, és mal de fer el retornar-li la for
ga; perqué el jardiner improvitzat és un
coneepte difícil de traduir a la práctica.
A les darreries del segle passat, Barce
lona tenia un contingent notable—un fiord,
que en diuen— de bons obrers jardiners.
presidit pel mestre 01P
En aquell
va, si l'art deis jardins no va ésser excel
lent en els seus resultats artística, no fou
per falta de Pelement "obrer jardiner". Els
nostres obrers jardiners van tenir anome
nada a tota Espanya, i l'Oliva n'expedí di
ferents als quatre punta cardinals de la
Península. Per?, aquell periode pasea, i vin
gué la decadéncia de qué veirenst parlar al
primer d'aqueets artieles. S'estrena Pa
financia d'aprenents de Pofici de jardiner.
Els vells s'anaren morint, i el que és pitjor,
mudant d'ofiei, el qual la poca amor deis
senyors per els jardins feia mal pagat Com
que el jardi no era estimat pel propietari,
aquest opinava (i molts ho creuen abrí,
encara) que un jornal de peó era més que
suficient per al jardiner. El resultat va
ésser el ldgic: els obrera jardinera millors
van desertar Pofici, i sobretot, desviaren
llurs fills d'una professió que velen escar
nida i agbnica. Han quedat ola heroics, els
excepcionals... és a dir, molt poca. Si jo
hagués d'admirar-me d'alguna cosa d'aquest
treball enorme i rapidissim de jardineria
que darrerament hem fet a Montjuk i a
tot Barcelona, m'admirada d'haver-lo vist
fer a una mena d'exércit que, admetent
general. mediocre (millor
que tingués u
m'estada dir dolent) i uns bons i abnegats
comandants de divisió, esteva del tot pri
vat d'oficials i de quadros subalterna de co
manament Peone jardinera que han fet de
cap de colla, pagesos sortits de l'hort i
convertits en cultivadors de plantes fines-quin estrany cos inorgánic, rnalgrat la seva
aparenga exterior organitzada i metedical
En el fons ha estat una Croada; perd convé no haver de fiar de miraeles.
Convé, al centrad, que posem fil a l'a
gulla per tal de refer el nostre ofici de
jardiners. El prestigi que encara té la jar
dineria catalana a tot Espanya, no ha d'és
ser deixat en banda, a merca del corrent
que se Pemporta cap a la mort. He vist,
aquest estiu, una petita escena, al vall de
l'Orotava, que sembla encara una Rubor
d'aquell prestigi. Jo dirigía allá el jardi
que s'hi fa el due de Pefiaranda, i donava
les instruccions al seu cap-jardiner, vingut
de Madrid, i al técnic, habitant de La Oro
tava, que inspecciona els treballs de jar
dineria: dones bé, les nostres converses, les
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La fundado de l'Hospi
tal d'En Colom data del se
gle xm. En aquel! temps,
una rica familia barceloni
na, de nom Colom, posseía
per aquella barreis una en
filada de cases amb un abeu
redor públic que dona al

Algunes temptatives

dina.
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im,s

jdteae

gdtiques

catalanes, cobertes de fusta sobre grans
ares forals de pedra: són dues sales enor
mes, probablement les més altos, emplee i
llargues del nostre Oh° civil, si prescin
dim de les serni-religioses que a Poblet i a
Santes Creue serviren de- dormiteni de no
vicie. En aquest pati gran l'arrebossat deu

Colom.

aquelles

I

Les Ilums de la ciutat

jardins

nostres

d'haver tractat de les plantes
dels nostres jardins, aixi de les que impor
com de les creacions
rápidanient
d
portant de la nostra
un
ardiner. I després d'a
quest examen acabarem l'enuig deis pre
sents articles, que han tingut el defecte de
tractar una matéria que l'autor tracta cada
dia; inconvenient que els ha llevat tota Pa
gilitat i la gracia d'improvització que tenen
els escrits quan versen sobre matarles que
l'autor desconeix o que només coneix d'ha
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Conte inédit de MIQUEL LLOR
La cartera sota el braç, armat d'una for
midable Ilesca de pa amb mel, En Roe va
cap a l'escola. Rumia:
--,"Los tres ángulos de un triángulo, su
mados, forman... forman"... ves! em sembla
que formen dos "rectos. Los tres án..."
A la cantonada veu En Pere i En Pep
amb les gorres ensorrades fine les orelles.
Fan saltar els patacons contra una llam
borda polida per l'aigua de la canal. En
Roe se'ls planta al costat i, tot ventant
unes coratjoses mossegades al pa:
—No veniu a estudi?—els pregunta.
En Pep se'l mira amb posat desdenyós.
—Fem campana1—consent a respondre
li.
—Es que don Jesús fará "repaso" de
geometria, aquesta tarda.
—Que se'l faci sol—observa En Pep, en
gegant-se el nus de la bufanda cap al
daten— Nosaltres anem a collir ametllons
vercis i oargolins.
—En Valles ens ha dit que hi ha un
niu de formigues amb ales, a la passera
del convent deis Gossos.
—Amb ales?—pregunta En Roe, els ulls
encantats.
—Vols venir-hi?—l'incita En Pep aixe
cant-se.
—Don Jesús ho dina a; casa--prova de
balbucejar En Roe.
—No en sap aquest, de fer campana
afegeix En Pere amb menyspreu— Té por
que la mama li pegui.
vés a estudi, vés 1—fa En Pep,
etzibant-li una mica d'empenta, que En Roe,
enrojolat de sobte, li torna• amb més for
ça. Els doi vailets el deixen sol.
alesl—pensa En Roe tot cami
nant--. I de segur que voleni— El con
vent dels Gossos, en no l'ha vist mai per
dintre: aquell convent sense sostres i sense
frares, amb tot de rates piriyades•que hi
velen de cap a cap, a entrada de fose! Pero
don Jesús ho dina a casa seva; encara que,
un dia o altre, tots els xicots solen fer
Campana! Ell ara, ja és gran; ja no li fa
gens de por travessar la via del tren! és
tan gran, que gairebé ni recorda el temps
en qué topava de cap amb les claus deis'
panys de porta.
—"Equiláteros, isósceles, escalenos" —11
acut a la membria. Aquests noms, si sera
bien inventats expressament perque don Je
sús pugui fer quedar malament els xicots
d'estudi i estalviar-se els "premios".
Arriba d'esma al cancell de l'escola. Els
elimines canten la salutació de la tarda.
En Roe cuita a pujar l'escala: no fes tard!
Collir ametllons verds, veure formigues
amb ales, blaves de segur! Trepitjar els
pilots de runa brillant d'allí a prop de
la fábrica, dels quals poden portar-vos-en
tresors!... En Roe es tomba, s'atura, amb
el cor estret. L'orado s'acaba. Ell com
prén que ha deixat que es fes tard. El
mestre ja l'ha de renyar...
Venta correguda cap al carrer, aclucat
d'ulls, com embriagat. No voldria anar
se'n, pero corre més, el vent u brunz a les
orelles, l'atordeix. Voreja els horts subur
bials; salta el terraple; entra per la sen
dera d'un camp; travessa el pas a nivel!;
sent xiular el tren; obre els ulls. El tren
s'acosta; En 'Roe s'estantola contra el mur
del talús; veu venir i venir més la loco
motora, amb esbufecs enormes, enrabiats
com un gegant de rondalla; passa atrona
dora amb una ventada de fornal; el mur,
les pedrea, els genolls d'En Roe tremtollen
d'horror. Després, de mica en mica, el si
lenci...
Respira l'aire deis horts, aire de festa,
d'una festa clandestina, mig de delicia mig
de neguit. Ara la felicitat. Pero l'enutja
la cartera deis llibres com una acusad()
muda. D'entre dues cols espigades ven dre
çar-se un hortolá que el mira, la má so
bre els ulls. Prou s'adona que ell fa cam
pana! En Roe se'n va de dret vers un
munt de pedres; cal amagar la cartera;
mira de reüll entorn i la dissimula entre
Ouns quants maons; aleshores sent una fres
sa. En Roe s'aixeca amb el cor trasbalsat.
Es una falzia que surt d'una escletxa de
•
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paret.
No rha vist
Se'n va a cercar
els companys. Com que corre amb un trot
accelerat, es fa l'efecte de l'haca de la
tartana: que sempre mira amb ulls esbo
jarrats, talment éom els de la tia Lluisa,
que se'n va anar de casa sense dir-ho a
ningt, i el pare i la mare eren tots deses
perats i enraonaven baixet com avergo

nyits.
ja

En Roe
és vora del convent deis Gos
sos: en un no res será a la passera del rec.
Mira si hi veu En Pep i En Pere: els
crida; no u responen. Se n'hi va sol, amb
la gran esperança de les formigues alades.
S'hi acosta; s'ajup a prop de cada codol;
no hi veu cap formiga ni un sol forat en
lloc. S'adona d'una altra passera posada
un tros enllá; més Iluny una altra. Hi
acut; furga, escorcolla. No res. Decebut,
seu en una mica de marge, els ulls encara
illusionats per les ales blaves de les for
migues meravelloses.
—Faig campana!
pensa t,ot d'una.
Prova d'aContentar-se amb el goig que fa
aquest mot extraordinari quan és proferit
pels Ilavis dels companys d'escola. Pero no
ha vist cap forrniga. Mira el convent deis
Gossos, tot escrostonat i rogenc de sol.
—

CARPETES

Unes guantes posta clavades tanquen l'en
trada. En'Roe pensa que les hi hauran po
sat els Iladres per guardar les rapinyes.
Es un lloc tan segur com una coya. Eh,
En Roe, del terrat estant de Peixida, algu
na vegada ha vist passar, ben a vora d'a
quella porta, una parella de civils amb bi
gotis feréstecs, sense sospitar-ne l'amaga
tall.
Preve de moure la tanca; cedeix pero
En Roe es fa enrera amb una vaga 4.men
ça. Recorda que ja és gran i no li escau
esporugir-se. L'altre dia fins va poder
abastar el despertador de sobre la ealai
xeral, i Ji va donar corta, sino que, al re
vés, per no fer soroll. Des d'aleshores que
el reliotge no va i la mere no l'ha renyat,
a oil; és perqué encara no sap que ja arri
ba ben bé a la calaixera!
Cal entrar: veure les eambres desertes,
la cuina enorme, com les deis convents afi
gurats als croms vells, dels quals se n'ha
fet patacons. Llisca de costat i entra, els
ulls lluents de curiositat. No res; el con
vent sols és una carcassa clivellada, amb
puntals de bigues rnig podrides. Tot a ter
ra és encatifat de mates cendroses, punxa
disses. No és lloc per, amagatalls de na
dres ni sols per campar-hi gitanos. En Roe
crida En Pere i En Pep. La veu fa un
ressó desolat com si ell fos a dins d'un
pis per llegar.
—Faig campanal—rumia de non—. A es
tudi ja hauran dit la lliçó de geografia;
tots els nois que no hagin fet campana hau
•at tornat a provar d'entendre qué repre
senten els gravats confusos del !libre, aque
lla t,empesta ami)
Ilamp i un vancell a
punt d'engolir-se'l una mica d'onada ne
gra; un "arrecife" com el pessebre de ca
sa la -padrina i un "golfo" com un bassal.
Se'n torna, contristat. Una .sargantana
espaordida fa moure una planta; En Roe
creu que entra un deis lladres; té aquella
mateixa por de les nits, quan a través de
l'embá, sent que l'avi somnia, amb vagues
gemecs misteriosos que li glacen la sang.
Surt precipitadament; el terror li estreny
les espatlles com una mena d'urpa. Una
estella u esquina el davantal; se'n torna
corrents fins en mig deis horts. Seu en un
marge, roséga un brins seca.
Encara no és l'hora de sortir de l'es
cola! Ara deuran fer lectura; don Jesús
es posará a prop de cada un deis xicots
que ja passen el "manuscrito" per fer-los
Ilegir alt unes guantes radies. El mestre
els anirá senyalant les paraules amb un
escuradents; tots els xicots u sentinan
aquella olor que ell despren de carn d'olla
i de cendra freda, aturada entre els des
filats de la corbata.
En Roe se'n va a poc a poc a cercar la
cartera. En Pep i En Pere hauran anat
a collir ametllons; tornaran a casa amb
un mocadoret de cargolins. En Roe camina
vora dais rengles de cols i ensiams; s'a
vorriria si no fos que passen tot de nfivols
com muntanyes vaporoses i en es posa a
correr per tal de petjar-los l'ombra; pero
aviat el depassen i es descoratja. Potser
trobi la diversió de fer campana si s'enfila
a dan d'aquella pomera sola!
Seu en una brenca enlairada. D'allí sí
que veu, com qui diu, tot el món I: la pun
xa de les Salesses; la Sagrada Familia,
com un joe de bitlles; les torres del Gui
nardo, coronades de flors de pedra; els ga
sometres allí baix a mar; i arreu tot de
piles d'escombraries, de runes...
S'está cama aef cama allí; li agrada pré
mer-les amb força contra la barana. De
seguida pensa que les noies grans no sa
ben aguantar-se be i enfilados!: tenen les
carnes poc fortes; se les esgarrinxarien,
tan blanques i fines!... pero els nois no les
han de mirar: ét pecat; tan blanquee i fi
nes sota la roba... S'estremeix.
—"Equiláteros, isósceles i esc,alenos." No
hi havia cap formiga a la passera; amb
les ales d'un blau dar com les papallones de
la capsa del mestre, atravessades per una
agulla; pero a En Roe no li agraden per
qué són mortes i fan olor de museu. Si
fos petit, demanaria ala Reja una capea
de colors per pintar formigues amb ales.
Pero ja sap que alió dels,Reis és una en
ganyifa bona pels nois totxos. I ell no
ho és, de totxo! La safata al baleó... apo
derar-se'n, amb aquella esgarrifança de
fred, encara que no en faci... Sort que el
pare ji ha promés comprar-li'n una, de les
grans, pero la deis Reis hauria estat mi
llor, duta d'aquelles terres de tan enllá que
cap vapor no hi arribara.
Pero tot d'una recorda que fa campana;
que el mestre el castigará; que ho dirá a
casa seva; els ho eseriurá en un d'aquells
papera que té amb el dibuix d'un rnón, un
tinterás i una gran senyora vestida eTim
un capellá quan diu miss& El pare el mi
rara amb ulls terribles; no li comprará la
capsa de colors, de les grans.
Llisca de l'arbre. Sense saber per qué,
torna a eIrrer camf de l'escola: sent el
xoc de les passes damunt la terra seca, com
si fos buida de sota; pero a sota de tot van
i vénen vaixells i automóbils i hornos cap
per avall, sense que els pugi la sang al
cap. Poaser dient-ho ben dit, don Jesús
no el descobriria. Per haver fet "una es
tona" de campana! Li donará la má, Ji
parlará de seguida de les formigues!
De sobte ven el baleó de l'escola amb el
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de la bandera i els vidres emblanqui
nats. Un tremolen sobtat li puja genolls
amunt; s'atura, com abans al primer gra,ó;
els alumnes conjuguen a cor l'horrible "pre
térito pluscuamperfecto". No; val més que
el renyin; esperará !'hora de la sortida a
qualsevol recé; no gosaria entrar. Peró
reveu la magnífica capsa de colora; un
pinzell molt fi per pintar les ales de les
formigues •blavoses, amb un voraviu dau
rat, i dues clapes negres com dos ulls...
Puja l'escala d'un impuls; es planta en
mig de la sala, esblaimat, els cabells estar
rufats, la roba estripada. Sent un braol
perdedor, com del mar; és una riallada de
tota la classe que el saluda. Una ombra
enorme se li acosta, l'agafa pel coll, humit
d'una suor freda.
—"Senor Bernades. Haga usted el favor
de decirme qué hora es."
I es troba a free d'ulls l'esfera d'un re
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DE COCO BELGUES áv Josep Lledó Mas,

Les

Pero Coromines és una de les
lides i colors, tan cert és que les imatges
més interessants i més simpátiques figures
de la de les coses s'enfonsen de vegades en la
literatura catalana. Un deis tipus més com
(memoria visual sense que se n'ado
plets d'escriptor amb qué comptem avui nostra
ni la consciencia.» I dial, és doblement me
dia. Ha tocat rnoltes tecles en la seva vida,
ritori per quant Coromines, dedicat dame
al través de les seves ja nombroses obres,
rament a escriure novelles, no té tempera
i sernpre amb una expressió personal ca
ment de novellista.
s més aviat un
racterística, una intelligéncia aguda, un vi gista i un poeta, un mestre de la prosaassa
gonSs temperament que els anys no han sap pel prestigi d'una cadencia evocar que
tot
aconseguit d'esmorteir, un estil matisat i un món de sentiments, aconseguir una me
fresc, un ilenguatge sabor6s i sensual, na de transposici6 del real i allunyaznent
una mateixa embranzida lírica i un
sentit del concret, ben perillosos per a un novel
innat de l'idioma donen vida sis seus Ili
lista pur. Peró en el prooés de reacci6 de
bres i, malgrat de sentir-nos-en imites ve
qué ens
en el seu próleg ha demos
gades allunyats, ens els fan estimar. No trat qué parla
pot ésser un bon novellista al ma
fem cap excepc16. De La vida austera als
teix temps que un artista de la prosa. La
Jardins de Sant Po!, passant per aquells seva técnica laboriosament treballada,
que
joiells voluptuosament asellats que son Les ens recorda una mica la deis Tharaud, de
grades de PEtrypordd i Al recks deis ta reix un bell exemple de com els elements
marius, als episodis fins ara aparegets de reals per a esdevenir .materia d'art
corn
Les dites á fackcies de l'estreno filantrop diu Henri Massis —deuen
ésser cridats a
En Tornas de Bajalta, d'una oomplexitat
l'existencia poética per una lenta elabora
torbadora i dionisíaca, i a la novella que
cié interior que els transformi en sentianent
notge, polsosa, indesxifrable, aguantada acaba
de
donar-nos, Les Ilagrimes de Sant general susceptible d'emocionar la imagi
per una mi grassa i negrosa de pél.
Lloren9. Ens plauria ara d'anar resseguint nad() o el somni. Ideal de composició t
—"Quería hacer campana, pero...
un
a un tots aquests llibres, de treurels del
d'estil al qual aevem algunes de les obres
sanglot li obtura la veu; pero l'orgull, ins un
de confrontar-los, amb una lenta
millor assolides de la literatura contempo
tintiu, es redrela En Roe no vol plorar prestatge,
i amorosa delectació. N'hi ha per tots els
ránia i que més garanties tenen de sobre
davant deis xicots. S'envermelleix i prou.
gustos i per totes les hores. Del classicis
—"?De dónde viene usted?" --bramula me ultranoer dels uns a la més exigent viure.
Volddem parlar encara, abans d'acabar,
don Jesús, reprimint-se.
modernitat deis altres. (Cap joyo escriptor del «découpage», del ritme del nou llibre
—"Me han dicho que hay hormigas con
catalá no s'ha vist amb cor de fer una no
de Pene Coromines, tan simple d'aparen?.
alas en la passera."
vena com L'avi deis mussols, d'una técnica
1 tan complex de fons. De la composido
La iracúndia del mestre esclata. Amb un audag, que emparenta Coromines amb els
en plans anematográfics de la seva nove
cop de regle pacifica el tumulte de la eles
m
inquieta
nquiets novellistes d'avui.) Pero hau
la. La seva ploma ha estat directament im
se. S'engega amb un detonant discurs per
rem de quedar-nos amb les ganes i deixar
pressionada per la ima•e plástica. Potser
blasmar la malifeta. Els mots pugen, s'in
ho correr per ara. Ens entretindríem tant
inconscientment (es .pot ésser influenciat
pelo cerní que no ens quedarla ale ni temps per cortes idees donunants en una época,
flen' rellisquen per damunt de la sensibili
tat deis deixebles, qui-sap-lo divertits. Par
per arribar a Les Ilagrimes de Sant Llo
per una acci6 mediata, sense cap •eonence
la de la consciencia; del bé i del mal; d'uns
rene, que és el que avui ha d'ocupar-nos.
ment directe) va seguint un scencirio de
passos a nivell sernbrats de perills; de cer
Tot aixo ho ha fet Pere Coromines amb
film. Podem seguir els seus personatges
tes .parets esberlades i de mal acostar-s'hi;
una atractiva manca de pretensions, al
amb els ulls. Aquesta novena és un con
de pares confiats en el gel del professor;
menys aparent, amb una bonhomia agra
filete agitat de pensaments moguts
de professors refiats en la bonesa deis
dable, amb un to confidencial, de conversa voluntats actives. Es, en corta manera,per
el
entre
ardes
en
la
saleta
alumnes...
confortable, amb triomf de la imatge viva.
algun detall anacrbnic, d'un interior bur
Cada segon que passa, En Roc s'adona
No havem fet més que esflorar super&
gés. Es una tasca silenciosa i tenaç la cialment alguns deis aspectos de l'obra de
que va perdent la por; fin s lleven es senseva obra no ha estat del tot reconeguda
tia impulsat a acostar-se al mestre, accep
Corornines. Moltes més coses se'n podrien
encara, ad on tantes mediocritats assolei
tar el cástig merescut. Li hauria besat la
dir encara. Coromines, escriptor d'una altra
xen
en pees dies prestigis absurds, i no
má, malgrat l'olor de carn d'olla. Sois li
generad:5, és molt més modern que la me
joria deis joves literats catalans. Alió que
deixés dir alió que necessitava declarar-li! son aquestes ratlles apressades les que han
avui de fer-ho
que un dia será valorada din en aquest llibre d'un deis seus peco-.
Pero ara ja no sabria concretar-ho; Ii sent
com cal. La historia de la literatura cata
natges més reeixits : «El seu esperit era
el barboteig de la veu escardalenca, el mi
lana está per camençar encara. Quan es
obert a totes les perspectives del pensa
ra com gesticula dins del vestit de color
faci, a consciencia 1 sense pressions de ment anodern, mes per una virtut que feia
de pols. En Roe es va enfredorint. Ni que
cap ordre, hi haurá moltes sorpreses
pensar en algunos caixes de ressonáncia,
encertés els rnots, ara no li dina res; si molts
desenganys.
que en recollir la música l'embolquen d'u
tampoc no entendria per qué ha fet cam
* * *
na capa sui generis, les novetats en pes
pana! Pensa que el mestre no haurá tin
S'ha parlat molt, arréu, de la novena
sar per la seva ánima s'ianpregnaven d'un
gut mai una esona per donar un tomb cap novena. De la novena, dirfem,
esmerçant seny tradicional, com si s'adaptessin a
8.1s horts en dia feiner. Es penedeix d'haver
una bárbara terminología actual, cent per
l'ambient de la seva casa», podria ésser-li
tornat.
cent. (Nosaltres Ii preferim la confusió de
perfectament aplicat. I ah«) és ja més del
La indiferencia del noi enverina la ira
tots els generes, l'aportad() de l'assaig, del
que li podriem demanar.
del mestre. Exhaurit de frases retbriques
poema, de l'autoblografia, de la filosofia, al
s'atura. Fulmina la sentenCia; restará totá
dos esbatanat de la novena. Pero ah?), ara,
Uds MONTANYA
la tarda agenollat amb una cartera a cada
no és del ces...) S'observa ja per tot el
má. A desgrat de la mortificado, En Roe
món un cansanci de les subtileses de la
obeeix amb una secreta alegria: la capsa intelligencia i deis 'funambulismes del sen
de colora és salvada!
timent, uns desigs vivíssims de retorn a
les fonts primáries de tots els generes li
La classe reprén la
tots obliden
teraris. Alló que hom ha anomenat, una
el deixeble castigat; tots no, per tal com
mica pintorescament, la tornada al patr6
de sobte eh sent una mica de rialla dissi
no
mulada, allí a prop, al primer rengle de or. És el procés normal d'avene i retrocés
de totes les coses humanes. Pero el temps
banca. Aixeca els ulls: els obre enorme
no ha passat en va. Alguna cosa resta de
ment. Ha vist En Pene i En Pep: el mi
L'amic Domenech de Bellmunt se in'ha
l'enlluernadora i dolorosa experiencia. To
ren, li fan parn4-pipa, riuen d'ell per sota
tes les angoixes patides, les inquietuds acu
queixat
del primer parágraf de la meya
el nas.
mulades
deixen
la
seva petjada inesborra
Carta
oberta
publicada ad mateixa la set
—Ja has vist les formigues?—li diu l'un, ble. I el novellista modern, que vol ésser
mana passada. Diu que sois una vegada va
quan don Jesús és a un altre cap de sala.
un primitiu, aporta a la forma clássica de
preguntar-me amidálment si des de MIRADOR
I encara riuen més. Ell compren que
la novena les terboleses i les Huissors del
parlaria del seu llibre per trametre-me'n
l'han enganyat, que ha estat motiu d'una
seu esperit d'heme d'avui.
un
exemplar i em demana que rectifiqui en
befa. I ells han anat a estudil Se li en
A conseqüencia de tot abro, la novena
rogeixen les galtes i el front; de sobte els fulleto sofreix una revifalla. Dignificada, aquest sentit les nieves paredes.
No tinc cap inconvenient, si ojito li ha de
Ilença una de les cartones entre cap i coll. reivindicada després de molts anys d'olím
pic anenyspreu per part deis intellectuals, fer pleon Al capdavall no és cap punt que
El inestre acut, amb estupor. La sang
refeta la seva categoria per l'elevaciO de
valga' la pena de defensar ni d'atacar. A
raja del nas de Pagredit En Roe, tremo
l'estil i la superado de la técnica cons
més a més, no té importancia i no ha de
lós, escabellat, feréstec, es redrecia amb tot de
tructiva, torna a gaudir d'una corta vega. sorpendre a ningil que entre amics es de
de grans de sorra elavats als genolls. S'a
Les Ilagrímes de Sant Lloren9, recluida a
,manin apestes coses, cm també és molt
cara al mestre; voldria dir-ho tot d'una
les seves línies essencials, és una simple
natural que aquestes demandes no travin
vegada, peró la indignació el dificulta. Bal
novella per entregues. El seu argument no
buceja:
per res la sincenitat del comentarista.
es diferencia gaire del d'aquelles cándides
—"El, ha sido..."
romántiques novelles inacabables de Pérez
jUST CABOT
Ja no pot ni Ii deixen din res més. Aquell
Escrich i Luis de Val, que encara avui fan
acto d'indisciplina no té precedents en el
les delícies d'algunes árumes ingénues. No
3
record de don Jesús. Agafa el rebel pel hi fa res. L'habilitat de la seva composi
daten i l'empeny vera el recambró de les
ció i la fluidesa 'harmoniosa del seu estil, si
escombres i les galledes. Abans de temar
altra cosa no hi hagas, serien prou per a
6, Pt. frdLocéo
lo, li fa saber que avui mateix escriuri al salvar-la fer-la digna de l'atendió del lec
tor més exigent. El seu autor ens diu (els
seu pare, perqué sápiga quina mena de fill
té; que no sortirá d'allí fins que la familia orilles• hauriern d'estar molt agraits a En
Pere Coromines que en la «Historia d'a
vagin a buscar-lo.
t ,11 nossA
Ilibre» que precedeix tots els seus,
quest
El terror silencia la classe. Don Jesús
ens déme la aneitat de la feina feta) que la
DE 144,1 PÉL
seu dignament a la seva cátedra coreada;
historia té una base verídica i que ehl no
obre el Ilibre...
ha volgut fer més que un ramane de canya
En Roe sent orelles endins el bruna de
i cordill, I amb innocéncies de donzella i
les paraules, sonores. Si ho pogués expli
picardies de gat vell, ens va contant les
car ben bé al pare i a la mere potser no
peripécies de la dissortada Maria i res més,
ho creurien alió de
de los sense que- ni per un moment decaigui
Coromines, que domina la técnica de
huertos", de "vago", de "predestinado a
l'ofici, reprodueix amb una traga merave
un fin desastroso"! Pero ja sap que no
liosa el• ambients en els quals es desen
l'escoltaran.
rofila el seu roana% : el convent de ilion
papallona
Adéu, capsa de colors, ales de
ges, la familia de l'advocat, el balneari, i
rutilantsI Enllá de la finestra, veu el con
aconsegueix de donar una fresca sensació
vent deis Gossos en mig deis ermots, les
IRDITORawil
de cosa viscuda ala episodis del seu Ilibre,
14.7.LPII•
passeres de les formigues amb ales, blaves
el qual, amb una aparença de simplicitat
de segur!...
refinada, és de de remarques psicológiques
I aleshores, com que ningú no el veu, ja d'una penetrant agudesa. Una petita mos
Esta assolint un gran Exit
pot desempallegar-se de l'orgull i plomar. ca : «...aquella casa on ella havia estat
Demaneu-la als quioscos i llibreries
sense adonar-se de res per l'emoció que en
Es sent abandonat, fet un rebuig, com
el
moment de veure-la la corprenia, ara se
Exemplars de luxe: 10 pessetes
aquellos escombres vellos del recó.
Ii apareixia amb gran riquesa de formes,
Una mica de sol surt de rera un cap de
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"merodeador
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núvol que li fa de coixf per a la posta i
daura la maranya de cabells, la bufanda
i els estrips del davantal d'En Roe. I En
Roe "ja" es va sentint reconfortat d'aque
lla companyia, sense saber encara que ho
sigui. I plora...
MIQUEL LLOR

NOTA.
Aquest conte de Miguel Llor sera
indas en el ijolum L'endemá del dolor, de

1111116%16/~~~

0111,1al
L:=1
G=3

—

prbxima aparició dins la skrie «HistOries
curtes» que publica !'Editorial Proa.
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